Do wszystkich członków i przyjaciół

W listopadzie 2016 roku
Okólnik

Szanowni Państwo, drodzy członkowie i przyjaciele Inicjatywy miejsca pamięci Eckerwald e.V. (=
stowarzyszenie zarejestrowane),
dzisiejszym okólnikiem chcielibyśmy Państwo/Was poinformować o naszych aktywnościach w roku
2016.
Jak w poprzednich latach była uroczystość ku czci pamięci pod tytułem „Znać przeszłość - pomaga”
w dniu 24 kwietnia 2016 roku sercem naszej działalności.
O dalszych szczegółach w ramach dni spotkania pomiędzy 20tym kwietniem a 24tym kwietniem2016
r. informujemy w streszczeniu:






Odwiedziny w szkołach: pięć osób ocalałych opowiadało w dziewięciu szkołach w sumie
ponad 900 uczniom
Przyjęcia przez starostę Günthera-Martina Pauli, powiat Zollernalb, na zamku w Lautlingen
oraz przez głównego burmistrza Ralfa Broßa w Rottweil
Dwie uroczystości ku czci pamięci z ponad 250 uczestnikami
Jedno nabożeństwo ku czci pamięci z 50 uczestnikami. Uczestniczył między innymi starosta
Dr. Wolf-Rüdiger Michel, oraz burmistrze i sołtysi okolicznych gmin
Współudział grup szkolnych przy uroczystościach.

Dalsze działalności:
25.08.2016 r.
Odwiedziny pani Frederique Neau-Dufour i dwóch współpracowników CERD Natzweiler w
Schörzingen i Eckerwald
23.09.2016 r.
Nadzwyczajne zgromadzenie członków; podczas którego zostali wybrani Brigitta Marquart-Schad
jako pierwsza rzeczniczka zarządu i Wolfgang Koch jako drugi rzecznik zarządu. Nowe wybory
były konieczne, ponieważ Getrud Graf zrezygnowała z w maju 2016 r. z jej urzędu jako
rzeczniczka zarządu. Alfons Bulach i Helga Hanisch należą nadal do zarządu.
03.10.2016r.
Pod tytułem „Opor i uniżenie” zostały przedstawione w Eckerwald sceny i teksty z życia
bojownika ruchu oporu Dietricha Bonhoeffera. Tekst został opracowany przez Gerharda
Lemmppa. Reżyserię prowadzili Gerhard Lempp wraz z Anją Rößner-Altmeyer.
28.10.2016 r.
Pożegnanie z zarządu Gertrudy Graf. Ona była jednym z założycieli inicjatywy i w ciągu 29 lat
współkształtowała w sposób zdecydowany stowarzyszenie, w tym 14 lat jako pierwsza
rzeczniczka i pozostałe lata jako druga rzeczniczka. Udało się jej nawiązać kontakty do wielu
pozostałych przy życiu więźniów i te kontakty zamienić w długotrwałe stosunki i przyjaźnie.
Długie oklaski potwierdziły to podziękowanie. (Zobacz także obszerne uczczenie na naszej
Homepage: www.eckerwald.de)

05.11.2016 r.
Założenie stowarzyszenia „Związek miejsc pamiątkowych w byłym zespole obozu
koncentracyjnego Nazweiler (niemiecki skrót: VGKN) w Stuttgart.
Dalsze działalności:
1




W sierpniu 2016 r. odwiedziny Gerolda Müllera i Barbary Pfanner u naszych polskich
przyjaciół w Warszawie i Bydgoszczy
W listopadzie odwiedzili niektórzy członkowie Jacka Zieliniewicza i jego córkę we Freiburgu.
Oni byli gośćmi w stowarzyszeniu Maksymiliana Kolbego.

Nosimy żałobę po:
Monika Zieliniewicz, żona Jacka, zmarła 27 czerwca 2016 r.
Stanisław Majchrzak zmarł również w czerwcu 2016 r. w wieku 96 lat
Lilli Gasparitsch, wdowa po Janie Gasparitschu, zmarła we wrześniu 2016 r.

Terminy w roku 2017 r.:
25.01.2017
Koncert z okazji dnia pamięci holocaustu w placówce oświatowej w Gosheim-Wehi hingen
14.05.2017 r.
Uroczystość ku czci pamięci w ramach tygodnia pamięci 2017 r. w kaplicy na cmentarzu obozu
koncentracyjnego w Schörzingen
03.10.2017 r.
Impreza w związku z dniem niemieckiej jedności w Eckerwald
Dalsze dokładne informacje znajdą Państwo na naszej Homepage (www.eckerwald.de) .
Na koniec chcielibyśmy wyrazić słowa podziękowania dla wszystkich, którzy życzliwie w ciągu
całego roku towarzyszyli naszej pracy.
Bardzo serdeczne pozdrowienia przesyłają
Brigitta Marquart-Schad, Willi Koch, Alfons Bulach i Helga Hanisch
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